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Schaatsplezier
op het Koningin Astridplein
Van 14 tot 28 december 2011
nr 192
Tijdens de eindejaarsperiode kan
u op het Koningin Astridplein
opnieuw met het hele gezin terecht
voor schaatsplezier op de grote ijspiste op het Koningin Astridplein.
De officiële aftrap van deze veertiendaagse wordt gegeven op 16
december 2011.
Op de overdekte ijspiste van
300 m², met echt ijs, zal jong en oud
zijn schaatstalent kunnen tonen. Het
publiek kan zich verwarmen aan een
glühwein of een warme wafel aan de
standjes rond de ijspiste.
De officiële opening van Jette on
Ice 4 is voorzien op 16 december om
19u in het bijzijn van de Kerstman.
Alle kinderen vergezeld door hun
ouders krijgen van de kindervriend
snoepjes en speelgoed. Het gehele
gebeuren wordt opgeluisterd door
een kerstfanfare.
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alle details
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 september 2011.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Gemeenschapswachten voor de preventiedienst
De Gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring voor de aanduiding van 43 gemeenschapswachten binnen de preventiedienst. Deze term "gemeenschapswachten" zal de verzamelnaam zijn voor de actuele stewards (rode vest) en
Jet’Contact (gele fluo vest). Via deze nieuwe benaming wordt alle verwarring vermeden. Bovendien krijgen alle
gemeenschapswachten dezelfde (paarse) werkkledij. De gemeenschapswachten die de kinderen helpen oversteken in de
buurt van de scholen, behouden een geel fluo vestje (over hun paarse uitrusting) voor de veiligheid. De verschillende
functies hadden vroeger hun eigen benaming, taken en uniform, maar hadden wel allemaal hetzelfde doel, namelijk toezicht houden en het bewust maken van de burger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het informeren van de bewoners zodat
hun veiligheidsgevoel verzekerd is; automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk gedrag in het verkeer;
kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken; toezicht houden bij gemeentelijke evenementen of
activiteiten,... In volgende Jette Info gaan we dieper in op deze nieuwe regeling.

Installatie ondergrondse glascontainers
Jette zal Brussel Net vragen om vijf ondergrondse glascontainers ter beschikking te stellen en te installeren. Eigenlijk
gaat het om twee keer vijf containers, telkens één voor wit glas en één voor gekleurd glas. Er zijn drie containers voorzien voor de Woestelaan. Het is de bedoeling om deze tijdens de heraanleg van de laan te installeren. Verder komt er
één op de de Smet de Naeyerlaan tegenover de Esseghemstraat en één in de Broustinlaan. De exacte plaats wordt nog
verder uitgezocht. Veel hangt af van de ondergrond en daarom is een voorafgaan onderzoek bij alle nutsmaatschappijen van essentieel belang.

Gedeelde borgstelling
In de Esseghemstraat, op een boogscheut van elkaar verwijderd, komen binnen afzienbare tijd een dagcentrum en
logies voor telkens 15 volwassen autisten. De gemeente Jette stelde hiervoor twee terreinen ter beschikking. Om de
bouw van dit dubbelproject te bekostigen heeft de initiefnemende vzw Coupole Bruxelloise de l’Autisme een bedrag
van 2.500.000 € geleend. De gemeente Jette heeft nu beslist om, samen met Sint-Agatha-Berchem en de COCOF
(Franse gemeenschapscommissie), een gedeelde waarborg tot 2.172.000 € te verlenen voor het geleende bedrag.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 21 december om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Woord

Bezorgdheid voor de medemens

van de BGM

U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige
inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

In deze krant leest u meer over twee bijzondere feiten die navolging
verdienen. Aan de ene kant is er de man die op eigen initiatief beslist om
arbeiders in gevaar te hulp te snellen. Een moedige daad, want hij bracht
hiermee zijn eigen leven in gevaar. Aan de andere kant is er de beslissing
van lokale en regionale instanties (de gemeente Sint-Agatha-Berchem,
de gemeente Jette, de COCOF,…) om zich te verenigen om een financiële constructie te bedenken met de bedoeling een opvangcentrum voor
volwassen autisten te bouwen.

De initiatiefnemers, de omstandigheden en de inzet zijn telkens verschillend. En toch hebben beide feiten één ding gemeen: bezorgdheid
voor de medemens. Een medemens in gevaar doet een burger besluiten
om tussen te komen om drie arbeiders te helpen die bedolven liggen
onder instortend puin. Een kwetsbare en afhankelijke medemens doet
gemeenteraadsleden en overheden besluiten op zoek te gaan naar de noodzakelijke financiële middelen.

Bezorgdheid voor de medemens maakt een groep, een gemeenschap, een samenleving, hechter. Het is
precies dat wat we vandaag te veel moeten missen. Waar is de bezorgdheid voor de medemens als politieke onderhandelingen voor de zoveelste keer afspringen? Waar is de bezorgdheid voor de medemens als
een autobestuurder een voetganger of een fietser in gevaar brengt? Waar is de bezorgdheid voor de medemens als een stukje papier op straat gegooid wordt, als iemand fiscale fraude pleegt, als iemand de telefoon niet opneemt,…
Deze twee feiten herinneren er ons aan dat we onszelf pas kunnen ontplooien als we de medemens positief benaderen. Daarom loont het de moeite er in deze krant ruchtbaarheid aan te geven!
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster
gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag
Opgelet: het Gemeentebestuur is
gesloten op 26 december (Kerstmis)
en op woensdagnamiddag 11 januari
2012 vanaf 12u.

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Een job bij de Gemeente Jette?
Het gemeentebestuur van Jette werft aan (m/v):
Directiesecretaris (Administratief secretaris – niveau B)

– Kabinet van de gemeentesecretaris – Voltijds contract van onbepaalde duur • Bachelor / Graduaat in directiesecretariaat

Loketbeambte (Administratief secretaris – niveau C)

– Dienst Demografie – Voltijds
contract van onbepaalde duur • Diploma van Hoger Secundair Onderwijs, goede kennis van beide talen Nl-Fr

Coördinator van de stadswachten (Administratief secretaris – niveau B)
– Dienst Preventie – Voltijds contract van onbepaalde duur • Bachelor / Graduaat menselijke wetenschappen, ervaring als teamleider

Administratief en financieel coördinator (Administratief secretaris –
niveau B) – Dienst Preventie – Voltijds contract van onbepaalde duur • Bachelor / Graduaat in boekhouding,
sociale of administratieve wetenschappen, goede kennis van beide talen Nl-Fr

Sociaal assistent (Technisch secretaris – niveau B)

– Dienst Sociale Zaken - Voltijds
contract van onbepaalde duur • Bachelor/Graduaat van sociaal assistent, goede kennis van beide talen Nl-Fr

Sociaal werker (Bestuurssecretaris – niveau A)

– Dienst Alternatieve gerechterlijke
maatregelen – Voltijds vervangingscontract (zwangerschap) vanaf 01/02/2012 • Master / Licentiaat psychologie of criminologie, goede kennis van beide talen Nl-Fr

Loodgieter (Adjunct arbeider – niveau D) – Dienst Gemeentelijk Patrimonium (Onderhoud
gebouwen) – Voltijds contract van onbepaalde duur • Lager Secundair onderwijs (BSO) – vak Loodgieterij/sanitair, rijbewijs B
Tuinier (Adjunct arbeider – niveau D) – Dienst Openbare Ruimte (Beplantingen) – Voltijds
contract van bepaalde duur (6 maanden, verlengbaar) • Lager Secundair onderwijs (BSO) – vak tuinbouwkunde, rijbewijs B
Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, seksuele
geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.
Geïnteresseerd ?
U vindt de gedetailleerde profielen voor deze functies op onze website www.jette.be, doorklikken op
Economie & Tewerkstelling en op werkaanbiedingen.
• Gelieve uw curriculum Vitae en motivatiebrief (functiebenaming vermelden) te bezorgen via e-mail aan
jobs@jette.irisnet.be, via fax: 02.422.31.95, of via post: Gemeente Jette - Dienst HRM - Wemmelsesteenweg
100 - 1090 Jette

Expo voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Van 23 november tot 2 december vond in zaal Excelsior de tentoonstelling
“Meisje of jongen. Gelijkwaardig!” plaats
Het doel van deze expo was om jong en minder jong te confronteren met vooroordelen en stereotypen over geslacht, om ze te ontkrachten en om een tolerantere houding aan te nemen
tegenover verschillen.
De tentoonstelling, een oorspronkelijk project van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, kwam
tot stand op initiatief van Schepen van Gelijke kansen Claire Vandevivere, in samenwerking met
Schepen Benoît Gosselin, met de dienst Preventie, en Schepenen van Franstalig en
Nederlandstalig onderwijs Paul Leroy en Brigitte De Pauw.
Hoewel de expo ook toegankelijk was voor gezinnen, richtte de tentoonstelling zich in het bijzonder op een jong publiek. Zo bezochten scholieren van 10 tot 12 jaar (deze leeftijdgrens is
alleen ingesteld omwille van de korte duur van de tentoonstelling) de expo die hen moet helpen
om de hardnekkige ongelijkheden in vraag stellen en hen zal laten nadenken over de ideale
wereld van morgen. En dat allemaal op een ludieke manier!
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Veiligheid

Politiezone boekt overwinning tegen sac-jacking

Bende handtasdieven opgerold
Begin november heeft de lokale politie Brussel-West zes jongeren opgepakt die verdacht
worden van een reeks sac-jackings en bendevorming. Hiermee boekt de politie een overwinning in de strijd tegen de handtasdiefstallen.
Sinds jaar en dag is de aanpak van het fenomeen sac-jackings een belangrijk onderdeel van het
zonaal veiligheidsplan van de politiezone Brussel-West. Dagelijks worden proactieve patrouilles
ingezet op ‘hot-spots’ of in gevoelige buurten en met regelmaat van de klok worden operaties georganiseerd. Zo werden in het eerste semester 2011 al 14 personen, verdacht van sac-jacking, ter
beschikking gesteld van de procureur des Konings.
Eén van de gevoeligste buurten is de omgeving van de Leopold II-laan in Sint-Jans-Molenbeek.
De afgelopen twee weken registreerde de lokale politie een twintigtal sac-jackings in de buurt. Met
het opdoeken van de bende boekt de lokale politie nu een belangrijk resultaat.
Op 3 november 2011, rond 23u30, werd een politiepatrouille uitgestuurd voor een groepje jongeren dat zich verdacht gedroeg. In de Piersstraat merkten de politie-inspecteurs de jongeren op.
Verscholen achter een geparkeerde auto, stond het groepje verzameld rond een jongen die op dat
moment een handtas leeg maakte. Wanneer die laatste de politie opmerkte, zette hij het op een
lopen. Een andere patrouille versperde hem snel de weg waarop hij kon worden ingerekend. De
andere jongeren konden later opgepakt worden. Voorlopig kunnen de zes verdachten worden
gelinkt aan vier sac-jackings, allen dezelfde dag en avond gepleegd op de Leopold II-laan in SintJans-Molenbeek.
Alle verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings in
Brussel.

Dagelijks worden proactieve patrouilles ingezet
in gevoelige buurten

Nieuwe Bob campagne

Feest veilig, rij nuchter
Jaarlijks wordt er naar aanleiding van de eindejaarsperiode een nieuwe Bob campagne gelanceerd.
Dit jaar wordt het accent gelegd op de talrijke voordelen die Bob met zich meedraagt: geen paniek
wanneer men blauwe zwaailichten ziet, geen sluipwegen moeten kiezen,…

Parallel met de lancering van de nieuwe campagne, werden de resultaten
bekend gemaakt van een onderzoek naar de gewoonten van Belgen inzake
alcoholgebruik, rijgedrag tijdens het uitgaan, aanwending van het Bob-concept,… Tijdens de laatste eindejaarscampagne testte slechts 3,6 % van de
gecontroleerde bestuurders positief, het laagste percentage ooit. De meerderheid van de bestuurders lijkt de boodschap van de Bob-campagnes dus begrepen te hebben. Ondanks dit bemoedigend cijfer blijft rijden onder invloed van
alcohol de tweede doodsoorzaak op onze wegen. Jaarlijks sterven er bijna 200
personen in het verkeer door alcohol gerelateerde ongevallen. Een extra reden
om een Bob aan te duiden als er gefeest wordt, op restaurant, op cafébezoek of
op het bedrijfsfeestje.

Opgedreven controles

vert, maar ook dat het aantal mensen die rijden onder invloed nog verder naar
omlaag kan. Daarom zal de politie het aantal controles tijdens de BOB-campagne gevoelig opdrijven. De doelstelling is minstens 200.000 bestuurders te
controleren tegenover 180.000 vorig jaar. Daarom zal op alle tijdstippen van de
dag gecontroleerd worden en zal iedereen die moet stoppen worden getest.

Om de boodschap van de BOB-campagne te ondersteunen en versterken
worden ook dit jaar weer gerichte politiecontroles georganiseerd. De cijfers
tonen aan dat deze combinatie van sensibilisering en controle resultaat ople-

Elk jaar zouden er honderden levens gered kunnen worden indien geen
enkele bestuurder nog dronken in de wagen zou stappen. Denk eraan als u
plaats neemt achter het stuur.

Samenleving
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Viasano-congres in Jette
was voltreffer
Op 25 oktober vond in Jette het 3de Viasano-congres plaats. Niet minder dan 90 gegadigden
hadden zich vooraf ingeschreven zodat het Centre Armillaire goed volgelopen was voor dit congres met als thema “Hoe gezondheid promoten bij kwetsbare doelgroepen?”.

De gemeente Jette had alles in het werk gesteld om deze derde editie van het Viasanocongres vlot te
laten verlopen. Het Centre Armillaire was dan ook tot in de puntjes voorbereid om de 90 ingeschrevenen
uit verschillende gemeenten te verwelkomen. Zo was er simultane vertaling van en naar het Nederlands en
het Frans voorzien. Nadat ze eerst een gezond ontbijt hadden genuttigd, werden de gasten verwelkomd
door burgemeester Hervé Doyen. Daarna werd overgegaan tot de orde van de dag die als thema “Hoe
gezondheid promoten bij kwetsbare doelgroepen?” had meegekregen. Voor de middag werden o.m. volksgezondheidsenquêtes onder de loep genomen en werkmethodes opgesteld om kwetsbare doelgroepen te
bereiken.
Na de lunchpauze mochten de Viasano-steden en -gemeenten hun acties bij kwetsbare doelgroepen toelichten aan de hand van presentaties. Voor Jette presenteerde Schepen van Gezondheid Paul Leroy het
wijkproject “diagnosewandelingen” om de behoeften van de deelnemers te leren kennen. Als afsluiter van
de dag was er nog een rondetafelgesprek met de financiële partners van Viasano over hun engagement in
het project. Moderator Frédéric Deborsu leidde het gesprek in goede banen.
Op de drink na afloop van het congres was iedereen het erover eens: dit derde Viasano-congres was zonder meer een succes.

Kinderspektakel
« Le piano voyageur » door Benjamin Eppe
Een uitnodiging om te luisteren en te spelen door concertmomenten af
te wisselen met momenten van ontdekking. Op 7 januari 2012 kunnen
kleintjes van 2 maanden tot 5 jaar zitten, liggen en lopen rond een piano
in het spektakel “Le piano voyageur”.
Niets leuker dan met uw kind en andere kinderen en volwassenen samen tijd door te brengen, emoties
te delen en op ontdekking te gaan. Pianist en componist Benjamin Eppe heeft al heel wat muzikale stukken voor heel jong kinderen geschreven. Hij geeft de allerkleinsten de kans om de trillingen fysiek te voelen, om te wiegen op een ritme, om hun eerste noten te produceren. Door op het klavier te tokkelen ontdekt het kind hoe het in contact kan komen met de omgeving.

7 januari 2012 om 9.30u, 11u en 14.30u
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10)
Gratis toegang, reserveren is verplicht
Meer info: gemeentedienst het Jonge Kind en Gezin – 02.422.31.37
Dit muzikale spektakel voor kinderen van 2 maanden tot 5 jaar is een organisatie op initiatief van de
Adviesraad van het Jonge Kind en het gezin, voorgezeten door Luc Vandersmissen, met de steun van de
Schepen van het Jonge Kind Claire Vandevivere.
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Een crèche in de Tuinen van Jette
Eerstesteenlegging op 10 november
Op 10 november 2011 werd de eerste steen gelegd voor de gemeentelijke crèche in de Tuinen van Jette.
Hiermee beantwoordt de gemeente Jette aan een bestaande vraag en anticipeert ze op toekomstige noden.
Uitgelaten en met de nodige trots hebben
Schepen van het Jonge kind Claire Vandevivere en
Burgemeester Hervé Doyen de eerste steen gelegd
van de crèche die in het vierde trimester van 2012
opengaat in de Tuinen van Jette. Volgens de burgemeester behoort deze investering tot het soort
kosten die een publieke instantie graag maakt. Want
rekening houden met de zorgen en de noden van de
bevolking is één van de kerntaken van de overheid,
in dit geval de gemeente. Met een bevolkingsaantal
dat in enkele jaren tijd opgeklommen is tot 48.000, is
Jette een gemeente die meer en meer jonge gezinnen kan bekoren. En die moeten kunnen rekenen
op kwaliteitsvolle kinderopvang dicht bij huis. De
opvangcapaciteit en het onderwijs zijn essentieel
voor het welzijn van iedereen. Deze twee domeinen
zijn dan ook prioritair voor onze gemeente.

Dynamisme onder een passief dak
Op 3-4 jaren tijd zijn heel wat inspanningen geleverd wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit van
kinderopvangcentra. Laloco, Gemeentelijk huis
voor kinderonthaal, opende in september 2009 zijn
deuren in de Wemmelsesteenweg 242 en in oktober
van dit jaar kwam een einde aan de renovatie van
kinderopvang Koningin Fabiola. Toch werd het
hoog tijd dat het noorden van Jette een ruimte voor
kinderopvang kreeg. Het Gemeentelijk huis voor
kinderonthaal “Pouf & Caroline”, gelegen in de
Stiénonlaan, telt immers slechts een 12-tal plaatsen.
De sinds lang aangekondigde crèche in de
Tuinen van Jette zal zo’n 25 kinderen van 0 tot 3
jaar kunnen opvangen in een gebouw dat als voorbeeld kan dienen voor andere gebouwen. Het is
gebouwd in een Y-vorm en
beantwoordt aan de normen
van een passiefwoning. Er is
een kleine verwarmingsketel
voorzien, maar de crèche zal
zodanig goed geïsoleerd zijn

dat een verwarmingssysteem eigenlijk overbodig is.
Onder het dak bevindt zich een aangename ruimte,
verdeeld in twee secties, met veel licht, die de kleintjes en hun kinderverzorgsters alle comfort zullen
bieden.
Schepen van het Jonge kind en Gezinnen Claire
Vandevivere herhaalde dat Ylo jardin (verwijzend
naar de vorm en de ligging van het gebouw) getuigt
van een daadkrachtige politiek die bewijst dat het
gezin de grootste zorg is van de gemeente Jette. Met
dit project van naar schatting 600.000 €, dat voor
60% gefinancierd wordt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en waarvan de gemeente de
resterende 40% voor haar rekening neemt, toont
aan dat Jette kosten noch moeite spaart om tegemoet te komen aan de noden van haar inwoners.
De eerstesteenlegging werd op een feestelijke
manier afgesloten met een drink voor de bewoners
van de wijk.

Wenst u uw kind in te schrijven?
Sinds oktober 2011 kan u terecht bij de dienst het Jonge kind en Gezinnen
voor meer inlichtingen en aanvragen betreffende deze nieuwe crèche.
U kan de dienst bereiken op 02.422.31.36 of 02.422.31.35, enkel op
dinsdag van 10u tot 12u.

Werken oude Pfizer-site gaan versnelling hoger
De werken op de oude Pfizer-site aan de Wemmelsesteenweg gaan vooruit. Vlak voor het gemeentehuis komt
een complex met woningen, gemeentediensten en infrastructuur van algemeen belang, waaronder een crèche.
De site van de voormalige farmaceutische firma
Pfizer werd voor een deel opgekocht in het kader
van het Wijkcontract “Hart van Jette” en “Carton
de Wiart” en is het voorwerp geweest van nogal wat
speculatie. Het gaat dan ook om gigantische oppervlakten die vrijkomen voor diverse doeleinden.
Toch heeft de gemeente Jette, in overeenstemming
met de wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
altijd de ambitie gehad om er infrastructuur van
algemeen belang te creëren. Op 7 november 2011
bracht burgemeester Hervé Doyen een werfbezoek
aan de site in gezelschap van de voorzitter van de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Denis Grimberghs.
Ze konden er met eigen ogen de vorderingen van de
werken constateren. Er is opnieuw nogal wat plaats
voorzien voor gezinnen met of zonder kinderen. Op
de site komen een crèche, een aantal gemeentediensten, een ACTIRIS-antenne, een centrum voor
gezinsplanning, buitenschoolse hulp bij huiswerk,
een polyvalente zaal, het Rode Kruis,… De GOMB
en een privépromotor voorzien er bovendien de
inplanting van woningen.

Nog meer duurzame ontwikkeling
De gemeente Jette is meer dan ooit populair. Dus
moet er extra huisvesting bijkomen om de bevolkingsgroei op te vangen. De crèche beantwoordt
voor een groot stuk aan de noden. Op een oppervlakte van zomaar eventjes 400 m², zal het gebouw
36 kleintjes kunnen opvangen. De cascoruimte
(architectenjargon voor ruwbouw, inclusief gas- en
watertoevoer en ramen) zal helemaal volgens de
plannen van specialisten van het gemeentebestuur
ingericht worden. In lijn met haar engagementen
rond milieubehoud en duurzame ontwikkeling, zal
de gemeente Jette deze werken volgens lage-energienormen uitvoeren.
Hoewel de inhuldiging van de hele site voorzien
is ergens in de loop van 2012, weten we nog niet
wanneer de crèche de eerste kinderen zal kunnen
verwelkomen. Wanneer het wordt verneemt u op
tijd in Jette Info.

De gemeente Jette heeft altijd
de ambitie gehad om
infrastructuur van
algemeen belang te
creëren op de oude
Pfizer-site

Samenleving
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5 Jetse jongeren laten souvenir achter in Lyon
Na afloop van een bezoek van een delegatie jongeren uit het Franse Lyon in mei van dit jaar, groeide bij buurthuis l’Abordage het idee van een uitwisseling met enkele jongeren uit de Esseghemwijk. Zo gezegd, zo gedaan en
dus trokken eind oktober 5 Jettenaren naar de op één na grootste stad van Frankrijk.
Deze trip naar Lyon was een initiatief van vzw l’Abordage in samenwerking
met inwoners van Laken, Molenbeek en Schaarbeek en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het kaderde in het project “Brussel Gezond
Stadsgewest”, een vereniging die toeziet op de uitwerking van projecten in
bepaalde wijken van de hoofdstad met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit en de welvaart van haar inwoners.
Voor de reis naar Lyon werden 5 jongeren uitgekozen die de stuwende kracht
vormen bij sociale projecten in en rond de Esseghemwijk. De bedoeling was dat
ze er ideeën en ervaringen zouden uitwisselen met lotgenoten uit enkele volkswijken van Lyon. Het werd een verrijkende vijfdaagse vol ontmoetingen, discussies, ontspanning en cultuur.

Samen een betere toekomst smeden
Eén van de initiatieven die in Lyon op stapel stonden, was de realisatie van
een muurfresco, een gezamenlijk project van Jettenaren en Lyonezen dat de
jongeren dichter bij elkaar moest brengen. De logistieke steun voor het fresco
kwam van “No Stress”, een project van l’Abordage, met de steun van de Koning
Boudewijnstichting. “No Stress” wil het welzijn van de jongeren in de
Esseghemwijk verhogen en hen gezonde leefgewoontes aanleren.
Het fresco kreeg in grote letters de volgende boodschap mee: “Ensemble tissons un meilleur avenir”. Vrij vertaald: “Samen een betere toekomst smeden”.
Zowaar een nobel streven…

Sidi Bibi-missie van 16 tot 23 oktober
Het samenwerkingsproject tussen Jette en de Marokkaanse
gemeente Sidi Bibi wordt gefinancierd door de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) en loopt sinds 5 jaar. In
het kader van dit project trok van 16 tot 23 oktober een Jetse
delegatie naar Marokko om er bestaande projecten te evalueren
en nieuwe te lanceren.
Het federale programma van het
DGOS waarin het samenwerkingsproject tussen Jette en Sidi Bibi kadert,
richt zich voornamelijk op menselijke
ontwikkeling. Zo werd in 2010 een eerste oproep gericht aan de verenigingen
van Sidi Bibi onder de titel “stap voor
stap naar een menselijke ontwikkeling”.
Hieruit resulteerden een begeleidingscentrum voor meisjes met leermoeilijkheden, twee computerlokalen, een
bibliotheek, een kleuterklas en een centrum voor leerlingenbegeleiding. De
delegatie van drie Jetse afgevaardigden
bezochten al deze instellingen en konden met eigen ogen vaststellen dat ze
stuk voor stuk uitstekend werk verrichten.
De Jettenaren hadden ook een ontmoeting met 24 mensen die een 7-daagse vorming in projectbeheer volgden.
Zij zullen hun schouders zetten onder een aantal nieuwe
projecten die gefinancierd worden met Belgisch geld: 2
kleuterklassen, een centrum voor leerlingenbegeleiding,
fietsen om jongeren die verafgelegen wonen de kans te
geven hun studies verder te zetten, een coöperatieve voor
bakkersvrouwen en het gemeentelijk communicatieplan.

Vorming kleuterleidster
In Marokko wordt de kleuteropvang niet georganiseerd
door de nationale overheid maar door ontwikkelingsorganisaties. De monitrices die instaan voor de opvang worden

betaald door de ouders. Ze hebben meestal wel een diploma, maar genoten geen specifieke vorming als kleuterleidster. Daarom besloot de gemeente Jette in 2010 een dergelijke vorming te organiseren. 25 vrouwen die de opleiding
volgden, kwamen op 17 oktober bijeen rond het thema
“zintuigen”. Tegen het einde van de missie hadden ze 5
groepen gevormd die met kleine workshops en spelletjes
de kleuters van het dorpje Aït Mimoun animeerden.

Netwerken
Op 20 oktober kwamen verenigingen die een vorming
hadden genoten in het kader van het partnerschap, bijeen
in een soort “platform”. De gemeente wil met dit soort
vergaderingen een netwerk van verenigingen uit de verschillende dorpskernen van Sidi Bibi coördineren om zo
een gemeenschappelijk project te ontwikkelen. Dit project
zou concrete vorm moeten krijgen tegen het eerste feest
van de verenigingen dat georganiseerd wordt n.a.v. de
inhuldiging van het jeugdhuis van Sidi Bibi in 2012.

Groene ruimte voor het internaat
De gemeente Jette steunt het internaat van Sidi Bibi
sinds de oprichting ervan in 2007 en heeft beslist ook
financieel tussen te komen in de bouw van een watertoren
om de instelling van water te voorzien. Door deze watervoorziening zal ook de mogelijkheid bestaan om een groene ruimte aan te leggen rond het internaat. In de lente van
2012 zal Jette de lokale technici bijstaan bij het uittekenen
van de plannen van deze ruimte die een paradijs moet
worden voor zowel de studenten als voor de omwonenden.
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Duurzame ontwikkeling

De gemeente strijdt
tegen de pollutiepieken
Elk jaar tussen november en maart, wordt ons land regelmatig geconfronteerd met
winterse pollutiepieken die nefast zijn voor onze gezondheid. De verwarming en de
voertuigen zijn de voornaamste oorzaken van de luchtvervuiling in de stad.
Bovendien versnelt deze CO2-uitstoot de opwarming van de aarde. Als deze uitstoot
zich in de atmosfeer opstapelt zonder zich te kunnen verspreiden, hebben we een
luchtvervuilingspiek.
Specifieke weersomstandigheden leiden tot een dergelijke piek: er moet een
zwakke wind staan en vooral moet er sprake zijn van thermische inversie, die vervuilende stoffen dicht bij de grond vasthoudt en de verspreiding belemmert.
Deze opstapeling van vervuilende stoffen vermindert de luchtkwaliteit wat heel
gevaarlijk is voor het gezondheid, vooral voor zwakkere personen (baby’s,
bejaarden en astmapatiënten,...).
De oplossing? Het autoverkeer laten vertragen of afnemen. Sinds enkele
jaren heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 interventiedrempels vastgelegd, met specifieke maatregelen om het autoverkeer te verminderen.
Maar ook onze verwarming een beetje lager zetten helpt om de schadelijke
CO2-uitstoot te verminderen. Het gemeentebestuur heeft beslist om zich actief
in te zetten tegen de luchtvervuiling en zal de verwarming 2°C lager zetten bij een

luchtvervuilingspiek, tijdens de zogenaamde dikke truiendagen in het
Gemeentehuis en het Technisch Centrum.
U kan zelf ook een bijdrage leveren in de strijd tegen deze pollutiepieken.
Geef de voorkeur aan verplaatsingen te voet of met de fiets of neem het openbaar vervoer. Beperk uw verplaatsingen. Onderzoek met uw werkgever de mogelijkheid tot telewerk of een gevarieerd uurrooster. Als u toch uw auto moet
gebruiken, kan u samen met collega’s of buren de auto delen voor hetzelfde traject. Achter het stuur kan een rustige rijstijl uw verbruik met 20% doen afnemen
en dus ook de uitstoot van schadelijke deeltjes. Tenslotte kan u ook thuis uw verwarming wat lager zetten.
Uw bijdrage is noodzakelijk in de strijd tegen de pollutiepieken!

6 tips voor een duurzame kerst!
De feestdagen staan bijna voor de deur. Wij geven u alvast enkele tips om deze periode duurzaam, solidair,
afvalarm en vreedzaam door te komen.
1. Koop een duurzame kerstboom
Een wegwerpkerstboom of kunstboom zijn beide milieuonvriendelijk.
Al gaat een kunstboom jaren mee, de
milieuonvriendelijke productie en het
transport maken hem tot een echte
vervuiler. Voor de teelt van de standaard wegwerpkerstbomen worden
dan weer pesticiden, onkruidverdelgers en chemische meststoffen
gebruikt, met alle gevolgen voor het
leefmilieu. Koop een boom die
gekweekt werd zonder pesticiden en
koop hem bij een lokale kweker, zo
bespaar je benzine en steun je de
lokale economie. Een andere optie is
een kerstboom ‘recyclen’, door hem
elk jaar na de feestdagen weer in
eigen tuin te planten. Koop daarvoor
een boom met een kluit in een pot,
dus niet op een houten kruis.

2. Kies voor milieuvriendelijke kerstverlichting
Gezellig, die lampjes in de tuin en
in de boom, maar ze verbruiken wel
enorm veel energie. Als je er even de
tijd voor neemt, zijn er genoeg alternatieven om traditionele kerstverlichting te vinden. Met LED-lampjes bij-

voorbeeld. LED-verlichting heeft niet
alleen een veel lager verbruik (ongeveer 2-5 watt) maar ook een langere
levensduur (30.000 tot wel 100.000
branduren) dan gewone verlichting.
En er zijn zelfs LED-lichtsnoeren die
werken
op
zonne-energie!
Tegenwoordig kun je overal terecht
voor LED-kerstverlichting, zowel
online als offline. Zo vind je in vele
supermarkten kerstverlichting met
LED-lampjes.

3. Ga voor die groene
kerstkaart
E-cards versturen is de meest
milieuvriendelijke optie, maar misschien niet de meest persoonlijke. Wil
je toch liever echte kaarten sturen?
Kies dan voor kerstkaarten die op
(ongebleekt of chloorvrij gebleekt)
kringlooppapier gedrukt zijn. Er
bestaan zelfs kaarten die gedrukt zijn
met milieuvriendelijke inkt! Vind je
de kaarten niet in de winkel? Je kunt
ze ook online bestellen, bijvoorbeeld
bij het Wereldnatuurfonds. Let in
ieder geval op het FSC-label (Forest
Stewardship Councel), dat je verzekert van milieuvriendelijk geproduceerd papier.

4. Maak je kerstdiner
duurzaam
Zorg zeker voor een vegetarisch
aanbod aan hapjes en een vegetarisch
alternatief bij de maaltijd. Of makkelijker nog, kies voor een volledig vegetarische maaltijd. Origineel, lekker, verrassend gemakkelijk, gezond voor jou
en je gasten én veel beter voor het
milieu. Elke dag vlees en vis voor 6,6
miljard mensen kan onze planeet
immers niet aan. Inspiratie vind je op
www.vegetarisme.be/recepten. Het
recept voor een duurzaam kerstdiner,
van soep tot dessert, vind je op
http://www.wervel.be/downloads/wervelkaternkerst2008.pdf.
Ben jij een overtuigde Foie Gras
eter, weet dan dat er nu een ethisch
alternatief bestaat, met respect voor
dieren en fijnproevers, namelijk de
Faux Gras van Gaia. Dit 100% diervriendelijk en plantaardig alternatief is
samengesteld uit feestelijke ingrediënten: witte wijn, truffel en champagne
en verkrijgbaar in de supermarkt vanaf
1 december. Zeker eens uitproberen!
Beperk het aantal ingrediënten die
met het vliegtuig aangevoerd worden,
dat kost erg veel energie. Gebruik je
toch exotische ingrediënten, kies dan
voor fairtrade producten. Gebruik

geen wegwerpservies of eenmalig tafellaken, dat zijn grote vervuilers. Verder
kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om
kraanwater gekoeld in een mooie karaf
op tafel te zetten, in plaats van een
milieuonvriendelijke (en dure) fles
mineraalwater.

5. Carpool naar
het kerstfeest
Met het openbaar vervoer of op de
fiets naar een kerstfeest is voor veel
mensen een brug te ver, en soms is het
simpelweg niet haalbaar. Maar ieder
voor zich met de auto? Zonde van de
benzine én de CO2-uitstoot. Spreek
daarom met groepjes collega’s uit de
buurt (of wonend op de route) af om
samen te gaan. Of bestel met collega’s
een taxibusje. Goedkoper, beter voor
het milieu en zo kan iedereen genieten
van die (biologische) champagne.

6. ‘The day after’ kan ook
duurzaam
Gooi kerstafval verantwoord weg.
Cadeaupapier kan misschien nog hergebruikt worden. Gooi die wijnflessen in de
glasbak, het plastic in de blauwe zak en de
restjes kerstdiner kunnen misschien op
de composthoop. De kerstboom gaat
gewoon terug de grond in.
Vrolijke feesten!!!
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Toneelvereniging De Violier is op zoek naar helpende handen
De Violier is reeds meer dan 100 jaar actief in Jette als Toneel- en Taalkring. In 2009 ontving de toneelvereniging trouwens nog een Gouden Ketje van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor hun culturele
inzet.
Deze toneelvereniging biedt jong en oud de kans om zich op de planken (of achter de schermen) uit te
leven en prachtige theatervoorstellingen in elkaar te steken. De vereniging is nu echter op zoek naar hulp,
in het bijzonder voor de kinderwerking De Violiertjes (van 6 tot 12 jaar) en voor de jongerenwerking De
Violier-Juniors (van 12 tot ca. 18 jaar).
Ze zoeken lieve mensen die van kinderen, jongeren en amateurtheater houden en die willen helpen om
de repetities te leiden, de voorstellingen mee op te zetten, een handje toe te steken en/of de werking administratief te ondersteunen. De repetities vinden plaats van 14.30u tot 16.30u op zaterdag in GC Essegem.
Maar er is uiteraard ook veel werk op andere momenten.
Wie wil helpen, suggesties heeft, voorstellen kan doen en/of nuttige tips heeft, kan contact opnemen met
Herman Mennekens – 0497.599.555 – annmennekens@hotmail.com- Woestelaan 86 bus 10 in 1090 Jette

Bewoner moet voetpad sneeuw- en ijsvrij houden
De winter nadert met rasse schreden. Van zodra het kwik onder nul duikt,
is het belangrijk om enkele eenvoudige regeltjes te respecteren: of u nu
eigenaar of huurder bent van een gebouw, u bent altijd verantwoordelijk
voor de staat van uw voetpad. Hou het dus sneeuw- en ijsvrij.
Indien een persoon zich voor uw deur kwetst door een gebrek aan onderhoud zoals sneeuwruimen of
het ijsvrij maken van het voetpad, zal de verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij u liggen. Het algemeen politiereglement voorziet dat besneeuwde of met ijzel bedekte voetpaden schoongeveegd moeten
worden of vrijgemaakt moeten worden op 2/3de van hun breedte met een minimum van 1.50 m.
Bovendien moeten de ijsstalactieten die zich vormen aan de delen van het gebouw die over de openbare
weg hangen, weggehaald worden. Elke inbreuk kan een administratieve boete betekenen van 100 €.

Gemeentelijk plan volgens 3 prioriteiten
Wat de wegen betreft, is het gemeentebestuur nu al op haar hoede en zal het alles in het werk stellen om
de straten ijsvrij te houden. Van zodra er sprake is van ijzel, beginnen de gemeentelijke diensten zout te
strooien volgens een vastgelegd plan met 3 prioriteiten. Hierbij wordt altijd prioriteit gegeven aan de wegen
die toegang geven tot ziekenhuizen, aan gevaarlijke wegen, grote assen en aan de Tuinen van Jette (prioriteit 1). Vervolgens komen de wegen aan de beurt die gebruikt worden door het openbaar vervoer en die
toegang geven tot scholen (prioriteit 2) en tenslotte alle andere straten en lanen (prioriteit 3).

Openbare werken in de gemeente
Proactieve politiek
openbare werken
De straten en voetpaden maken een
belangrijk deel uit van uw leefomgeving.
Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de
gemeente voor de openbare werken een
pro-actieve politiek.
Dit betekent ondermeer dat de straten
een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten
en de voetpaden waar nodig vernieuwd
worden.

Soetensstraat

Henri Werriestraat

Midden september begonnen de werken voor de
heraanleg van de voetpaden in de Soetensstraat.
Het stuk tussen de Bonaventurestraat en de
Ballingsstraat is al vernieuwd. De werken concentreren zich nu op het stuk tussen de Ballingsstraat
en de Liebrechtlaan en zouden tegen het einde van
het jaar moeten afgelopen zijn.

Begin december is Hydrobru (het vroegere
BIWD) begonnen met het vervangen van de buizen
van de waterleiding in de Werriestraat. Aangezien
de straat afgesloten is, wordt het autoverkeer omgeleid. De duur van de werken wordt geschat op een
50-tal dagen. Rekening houdend met de vakantieperiode van 26 december tot 10 januari, zouden de
werken eind februari 2012 moeten afgelopen zijn.

Heraanleg van de weg

Van Ermengem- en
Dekeyserlaan
Heraanleg van de weg

Bij de werken voor de renovatie van de Emile
Van Ermengemlaan, de Maurice Dekeyserlaan en
de toegangsweg tot de Robert Alleinsquare worden
zowel de voetpaden, de bekisting van de weg als het
wegdek zelf volledig vernieuwd. De werken zijn
begonnen in de Dekeyserlaan en hebben zich
ondertussen verplaatst naar de Van Ermengemlaan.
In december eindigen ze met de heraanleg van de
toegangsweg tot de Alleinsquare.

Aanleg nieuwe waterleidingbuizen

Kardinaal Mercierplein
Heraanleg van het plein en
de stationsomgeving
De werken van BELIRIS voor de heraanleg
van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving worden verdergezet.
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Leefomgeving
Woord van de ombudsman

Elk stukje afval heeft zijn plaats
Wat het weer betreft, hebben we het met de prachtige afgelopen
novembermaand echt wel getroffen. Net als elk jaar, hebben we ook
nu kunnen rekenen op de niet aflatende inspanningen van de dienst
Openbare netheid bij het vallen van de bladeren. Deze dienst verdient dan ook bij deze onze oprechte dank.
Toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat er nog altijd mensen zijn die niet correct weten
om te gaan met hun afval.
Misschien is het eens nodig om u eraan te herinneren dat bepaalde uren moeten gerespecteerd
worden bij het buiten zetten van uw vuilniszakken. Als de ophaling niet plaatsgevonden heeft op
het voorziene tijdstip – om welke reden dan ook – blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn voetpad. U bent dus verplicht uw vuilniszakken opnieuw binnen te halen tot de volgende ophaling. We
wijzen er ook nog eens op dat grofvuil niet thuishoort bij de gewone ophalingen (voor dit soort
afval stelt Net Brussel een specifieke dienst voor, zie pagina 11).
Nog zoiets: een blikje, een papiertje of eender welk voorwerp weggooien is strafbaar. En dat
geldt ook voor automobilisten die van hun klein afval af willen door het door het venster van hun
voertuig te gooien.
Als u zich niet aan deze regels houdt, dan voorziet het gemeentereglement een taks, vermeerderd met een interventiekost. Als iedereen van ons, van klein tot groot, van de jongste tot de oudste, een klein inspanning zou leveren, dan zou onze gemeente nog mooier worden.
Laten we hopen dat deze opmerkingen gehoor vinden en dat Sinterklaas, gezien zijn hoge leeftijd, de volgende dagen in veilige omstandigheden zijn ronde zal kunnen doen.

De gemeentelijke reinheidsploeg

Veegmachines helpen om gemeente
proper te houden
Maandelijks belichten we in Jette Info een onderdeel van de gemeentelijke reinheidsploeg. Nadat u vorige
maand kennis kon maken met het onderhoud en de reiniging van de hondenhoekjes, stellen we u deze maand
de ploegen met de veegmachines voor.
Jette telt een oppervlakte van 504 ha, waarvan 117 ha parken en bossen.
De gewestelijke wegen uitgezonderd, valt het onderhoud van de straten,
middenbermen en lanen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Een hele klus, het onderhoud van maar liefst 50 km wegen, goed voor 100
km straatgoten en 2.457 riolen. Dagelijks gaan dan ook tientallen straatvegers op pad om de straten - uw leefomgeving - er netjes bij te laten liggen.
De reinheidsploeg beschikt ook over 2 veegmachines. In twee ploegen,
vegen 6 straatvegers met behulp van deze veegmachines dagelijks 7 kilometer schoon in het noorden en zuiden van onze gemeente. Tijdens deze
herfstperiode helpen ze bovendien hun collega-straatvegers een handje
met de bladeren die de straten en pleinen bedekken.
Elke machine wordt gebruikt door een straatveger die het voertuig
bestuurt en een of meerdere begeleiders die het afval tussen de geparkeerde wagens verzamelen. Ze waken erover dat ze noch het parkeren noch het
verkeer hinderen tijdens hun reinigingswerk.
De taak van deze reinheidsmedewerkers wordt echter bemoeilijkt als de
parkeerverbodsborden niet gerespecteerd worden en er voertuigen geparkeerd staan op de plaatsen die ze willen schoonmaken (zoals rioolkolken
en goten). De ploegen kunnen hun werk dan niet uitvoeren. Hou dus rekening met de parkeerverbodsborden. Weet dat u een fikse boete riskeert van
als u uw wagen toch parkeert waar een parkeerverbod geldt, met nog eens daarbovenop de takelkosten indien uw wagen weggesleept wordt.
De reinheidsploeg is dagelijks en in alle weersomstandigheden aan de slag voor een nette gemeente. Laat ons hun werk respecteren.

Reinheid
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Ophaling kerstbomen
De eindejaarsperiode gaat traditioneel samen met sfeervolle versiering in huis. Vaak kan een kerstboom niet ontbreken.
Maar hoe geraakt u uw kerstboom kwijt als de feesten achter de rug zijn? Zoals elk jaar komt Net Brussel ook dit jaar uw kerstboom ophalen na de feesten.

Zet uw kerstboom op het voetpad vanaf 18u op zaterdag 7 januari
2012, zonder pot, voetstuk of decoratie.
Net Brussel komt hem ophalen op zondag 8 januari 2012.

Geen ophaling groenafval vanaf december
Tijdens de lente en zomer haalt het Brussels Gewest elke zondag het groenafval op in Jette. Vanaf december stopt deze wekelijkse ophaling van het groenafval.
In het voorjaar zal er opnieuw een gewestelijke campagne plaatsvinden waarbij het grof huisvuil opgehaald
wordt. We communiceren de data rond deze campagne in volgende Jette Info.
Weet dat u steeds met uw groenafval terecht kan in de gemeentelijke Beplantingsdienst Laarbeeklaan 120. U kan er uw takken (met een maximumdiameter van 7cm), ander groen afval en
klein chemisch afval u het hele jaar kwijt elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag van
9 tot 14u.
Opgelet: enkel particulieren kunnen met hun groenafval terecht bij de Beplantingsdienst.

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval zoveel mogelijk te beperken. Naast de
traditionele ophaling van
het huisvuil, zijn er nog
verschillende voorzieningen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het
groenafval, voor klein chemisch afval, voor hinderlijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd waar u met
dit afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er) leefmilieu.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. Tijdens de
winter haalt het Gewest het groenafval niet op.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen, tegen
betaling, eveneens met hun bouw- of
afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...) terecht in de
containerparken van het Gewest.

PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker terecht.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein chemisch afval kan u het hele jaar terecht bij
de dienst Beplantingen (gemeentelijke
serres - Laarbeeklaan 120) elke dinsdag
en donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met barcode. Deze kaart identificeert de
gebruiker. Het volume van het afval
wordt bepaald door de beambte en desgevallend wordt de rekening opgestuurd
naar de gebruiker. Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval te
verwerken tot compost, hetgeen u dan
weer kan gebruiken in de tuin.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maand
november 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie) telkens de tweede maandag
van de maand: 12 december van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (OLV van Lourdes) telkens de vierde maandag
van de maand van 18u tot 18.45u - geen ophaling in december.

OPHALING
DOOR
NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat om te bellen naar het
gratis nummer 0800/981.81. U maakt
een afspraak en zorgt ervoor dat er
iemand thuis is op de vastgestelde
datum en het overeengekomen uur.
Elke 6 maanden heeft u recht op een
gratis ophaling van 2m3 grofvuil.
Voor elke bijkomende m3 betaalt u
vervolgens 19 €.

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.
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Leefomgeving
Zonder een EHBO-cursus
gevolgd te hebben, aarzelde hij
niet om de arbeiders bedolven
onder het puin, te helpen, zonder zich zorgen te maken om
zijn eigen veiligheid

Ongeval in het station van Jette

Een Jetse held
Toen een ploeg arbeiders graafwerken aan het uitvoeren waren in het station van
Jette en bedolven raakten onder een ingestort stuk muur, was de eerste die te hulp
schoot een Jettenaar van 34 jaar. Youssef Guerrouj is een held, hoewel hij dat zelf
helemaal niet zo ziet. Nochtans…
Op 29 september 2011 liet één arbeider het leven tijdens de graafwerken in
het kader van de aanleg van een tweede tunnel onder het station. Youssef
Guerrouj was als eerste ter plaatse om de arbeiders die bedolven lagen onder
het puin, te helpen en zo zijn eigen veiligheid op het spel te zetten.
Op een rustige manier vertelt de dertiger hoe vlug alles ging. Hij was in de
bibliotheek een boekje aan het doorbladeren toen plots de bibliotheek begon te
beven en er aan de andere kant van het raam kreten te horen waren. Toen hij
besefte dat iemand om hulp riep, klom Youssef Guerrouj door het raam om zo
toegang te krijgen tot de put waar mannen bedolven lagen onder puin. “Toen ik
twee arbeiders onder de brokstukken zag liggen, heb ik instinctief gehandeld”,
legt hij uit. Hij sprong in de put vol modder om de eerste gewonde te verplaatsen. “Die lag bedolven onder stenen en brokstukken”, gaat Youssef Guerrouj
verder, “hij moest dus dringend bevrijd en in veiligheid gebracht worden”. De
collega van de gewonde man – die in shock was – stak hem daarbij een handje
toe door automatisch de instructies te volgen van de enige die blijkbaar het
hoofd koel kon houden. De derde arbeider was al overleden toen mijnheer
Guerrouj hem probeerde te bevrijden.
In afwachting van de komst van de brandweer bleef onze held de slachtoffers
bijstaan door hen aan te moedigen wakker te blijven van zodra hij zag dat ze
dreigden in te dommelen. “Zo zei ik tegen één van hen: ‘niet in slaap vallen, je
vrouw komt eraan, je kinderen wachten op je’. Ik wist niet eens of hij getrouwd
was, maar ik wilde absoluut voorkomen dat hij in slaap viel.”

Niks buitengewoons
Als hij zijn verhaal doet, blijft
Youssef Guerrouj rustig en vindt hij dat
hij
niks
buitengewoons
heeft
gepresteerd. “Het is een kwestie van
instinctief handelen, ik ben in actie
gekomen in het heetst van de strijd”,
legt hij uit. Op de vraag of deze
Jettenaar een cursus EHBO gevolgd heeft, antwoordt hij negatief. “Achteraf
gezien lijkt het een scène uit een tv-serie, maar op dat eigenste moment wist ik dat
het een race tegen de klok was. Mijn grootste bekommernis was de mannen zo vlug
mogelijk in veiligheid brengen, want het risico op verder instortingsgevaar was
reëel.”
Er klinkt geen ontgoocheling door in zijn stem als Youssef Guerrouj het heeft
over de andere personen die aanwezig waren om het moment van het drama, maar
niet reageerden zoals hij. “Ik begrijp hen volkomen, die mensen hebben nagedacht
en hebben het gevaar goed ingeschat”, zegt hij.
Op de gemeenteraad van 30 november is uitgebreid teruggekomen op deze heldendaad. Burgemeester Hervé Doyen stond erop hem persoonlijk toe te spreken
om zijn eer te betuigen. De jongeman mocht ook een welverdiende medaille in
ontvangst nemen. Want laten we eerlijk zijn: als u betrokken bent bij een ongeval,
dan zou u toch ook willen dat iemand als Youssef Guerrouj in de buurt is?

Franse verkiezingen
in 2012

Fransen die in België wonen zijn stemgerechtigd
2012 wordt een belangrijk verkiezingsjaar voor Frankrijk. Voor de eerste keer kunnen Fransen die in België
wonen, meedoen aan de presidentsverkiezingen én aan de verkiezingen voor hun 11 vertegenwoordigers in de
Nationale Vergadering (het equivalent van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers) waarvan 1 uit het
4de district (België, Luxemburg, Nederland).
Om deel te nemen aan deze verkiezingen (en aan de verkiezing van 6 Franse vertegenwoordigers in België bij de Hoge Raad van Franse Burgers die in het
Buitenland Wonen), moet u ingeschreven zijn op de kieslijsten van het consulaat in Brussel. De wet laat ook een inschrijving toe op de kieslijst van een Franse
gemeente om in Frankrijk deel te nemen aan de andere verkiezingen.

Modaliteiten
Verifieer zo snel mogelijk of u in orde bent met de kiesmodaliteiten en zet de nodige stappen om uw situatie te regulariseren vóór 31 december 2010 om 18
uur. Neem hiervoor contact op met het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Brussel (Regentlaan 42 – 1000 Brussel) per brief met de vermelding “Elections” of
per e-mail via elections.bruxelles-fslt@diplomatie.gouv.fr.
U kan zich ook in verbinding stellen met het elektronisch loket op www.consulfrance-bruxelles.org met het consulair identificatienummer (NUMIC) dat vermeld staat op alle consulaire kaarten uitgegeven na 12 juni 2007 of surfen naar www.monconsulat.fr. Als u uw NUMIC vergeten bent, dan kan u dat per brief
aanvragen bij het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Brussel.
Meer info: Consulaat-Generaal van Frankrijk in Brussel (Regentlaan 42 – 1000 Brussel)

Senioren
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Jetse senioren
Eenmaal het gastronomisch diner achter de rug is, kijken de Jetse senioren uit naar het traditionele kerstfeest
dat dit jaar plaatsvindt op 13 en 14 december. Reserveren voor één van deze data kan sinds 24 november. Maar
wacht niet te lang om zeker te zijn van een plaatsje, want voor het kerstfeest – een initiatief van Schepen van
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en de gemeentelijke dienst senioren – loopt het ieder jaar storm…

13 en 14 december 2011

Kerstfeest
Midden december is het weer tijd voor het grote
kerstfeest voor de Jetse senioren. Dit jaar belooft
het een grote show te worden met veel variété en
cabaret vol pluimen, glitter en glamour. Een bonte
groep zangers, zangeressen, travestieten en imitatoren neemt u mee naar een feeërieke wereld. Muziek
en dans worden afgewisseld met komische visuele
nummers en vuurwerk. Het wordt een namiddag
met een lach en een traan, burleske en sensuele
verrassingsacts.
Schrijf u in voor het feest op dinsdag of woens-

dag (het programma is identiek). De voorstellingen
zijn tweetalig. Tijdens het feest krijgt u een lekker
stukje taart en een geurig kopje koffie aangeboden.
Wanneer? Dinsdag 13 of woensdag 14 december
2011 om 14u
Waar? Gemeentelijke Feestzaal – Kardinaal
Mercierplein 10 – 1ste verdieping (lift aanwezig)
Prijs? Gratis toegang
Reserveren kan sinds donderdag 24 november
2011 tussen 13.30u en 15.45u.

Reservering. Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) op dinsdag
en woensdag van 9u tot 11.30u en op donderdag van 13.30u tot 15.45u. Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Gouden bruiloft of eeuweling?

Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert
binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit
wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw
verjaardag of huwelijksverjaardag in te dienen bij Claire
Vandevivere, Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05)
of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg
100 in 1090 Jette – tel.: 02.423.12.70).

Gouden bruiloft
Mr. en Mevr. Jozca-Daue

Diamanten bruiloft
Mr. en Mevr. Marissens-Henderickx

Rechtzetting

Reserveer uw zetel in de Abdij van Dieleghem

Van 3 tot 18 maart 2012 organiseren het centre culturel van Jette en de gemeentelijke dienst van de Franse Gemeenschap een tentoonstelling in de Abdij van Dieleghem rond de zetel in al zijn vormen. Bent u in het bezit van een uniek stuk? Dan kan u dat misschien uitlenen voor de duur van de tentoonstelling!
In Jette Info van vorige maand stond verkeerdelijk vermeld dat u contact kon opnemen met de Abdij van Dieleghem voor
meer informatie over het uitlenen of het creëren van een zetel. In feite dan u hiervoor terecht bij het Centre culturel van
Jette op 02.426.64.39.
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Royal Talen[t]s 2012
Internationale schilderwedstrijd met focus op kleur
Schilder je en ben je benieuwd wat het publiek van je werk vindt? Dan nodigen
we je uit om een kunstwerk te maken op het schildersdoek van 40/50 cm dat je
ontvangt bij inschrijving. Alles in deze wedstrijd
draait rond kleur. Het thema voor deze editie
werd gevonden in een citaat van Vincent Van
Gogh: « One can speak poetry just by arranging
colours well ».
Je deelname aan de wedstrijd kost 12 €, in ruil hiervoor ontvang je
een schildersdoek waarop je je werk maakt. Deelnemen kan vanaf 16
jaar Royal Talen[t]s wordt georganiseerd in België en de aangrenzende gebieden in Duitsland, Nederland en Luxemburg.
De voorronden vinden plaats van april tot juni 2012. 150 laureaten
uit de voorrondes gaan door naar de finale die in najaar 2012 georganiseerd wordt met hoofdprijzen t.w.v. 1500, 500 en 400 €. Je kan je
sinds 21 november 2011 inschrijven via www.royaltalents.eu.
Meer info: Tel: 09.235.22.79 of marianne@kunstwerkt.be

Sinterklaas in Jette
3 december 2011

17 december 2011
De Kinderboerderij houdt
haar kerstmarkt

Op zaterdag 3 december 2011 doet Sinterklaas zijn intrede in
Jette. Aangezien de brave man zoveel mogelijk kinderen wil zien,
heeft hij beslist om ook de straten die uitgeven op het Koningin
Astridplein aan te doen. Hij zal zich samen met zijn zwarte pieten
verplaatsen en onderweg snoep en lekkers uitdelen aan de kleintjes.

Zaterdagnamiddag houdt de stoet om 15.45u halt
op het Koningin Astridplein.
De sint zal zijn drukke dag afsluiten rond 17u aan
de Colruyt op de Leopold I-straat.
Dit Sinterklaasfeest is een
initiatief van Schepen van
Economisch Leven en
Animaties Bernard Lacroix,
de vzw Handel en Jaarlijkse
Jetse Markt voorgezeten door
Yves Putzeys, de vzw Promotie van
Jette voorgezeten door Cyrille
Segers en Shopping Jette.
Meer info: Dienst
Economisch Leven en
Animaties - 02.423.12.92

De kinderboerderij organiseert een kerstmarkt en rekent
hiervoor op nieuwsgierigen,
snoepers en natuurliefhebbers
om samen een actieve en gezellige namiddag door te brengen.
Kerst op de Boerderij, dat is gezinnen en kinderen ontvangen in een natuurlijk en feeëriek decor
of tussen de felgekleurde chalets, waar iedereen
kan deelnemen aan diverse activiteiten (bakken
van kerstgebak, kerstverhalen, kaarsen maken,…)
of flaneren tussen verschillende standjes op zoek
naar wat lekkers.
Nadat het decor en de lichtjes iedereen in de stemming gebracht heeft, is het tijd om de dieren te ontdekken die vredig in hun stal overwinteren.

Kinderkerstmarkt
17 december 2011-10-17 van 14u tot 20u
op de Kinderboerderij
(kleine Sint-Annastraat 172)
Vrije toegang
Meer info: 02.479.80.53
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Schaatsplezier
op het Koningin Astridplein
Van 14 tot 28 december 2011

15

KONINGIN
ASTRIDPLEIN
VAN 14 TOT 28
DECEMBER 2011
OPENINGSDAGEN
EN -UREN
WOENSDAG 14/12
van 13u tot 20u
DONDERDAG 15/12
van 16u tot 20u
VRIJDAG 16/12
van 16u tot 22u
ZATERDAG 17/12
en ZONDAG 18/12
van 11u tot 20u
Van 19/12 tot 23/12
van 16u tot 20u
(behalve op woensdag
vanaf 13u)
ZATERDAG 24/12
van 11u tot 17u
ZONDAG 25/12
van 11u tot 20u
MAANDAG 26/12
en DINSDAG 27/12
van 10u tot 20u
WOENSDAG 28/12
van 10u tot 17u

Tijdens de eindejaarsperiode kan u op het Koningin Astridplein opnieuw
met het hele gezin terecht voor schaatsplezier op de grote ijspiste. De
officiële aftrap van deze veertiendaagse wordt gegeven op 16 december 2011.
Op de overdekte ijspiste van 300 m², met echt ijs, zal jong en oud zijn schaatstalent kunnen tonen. Het publiek kan zich verwarmen aan een glühwein of een jenever aan de standjes
rond de ijspiste.
De officiële opening van Jette on Ice 4 is voorzien op 16 december om 19u in het bijzijn
van de Kerstman. Alle kinderen vergezeld door hun ouders krijgen van de kindervriend
snoepjes en speelgoed. Het gehele gebeuren wordt opgeluisterd door een kerstfanfare.
EEN ORGANISATIE VAN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT, VOORGEZETEN DOOR
YVES PUTZEYS, OP INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIE
BERNARD LACROIX, MET STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN IN
SAMENWERKING MET HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.
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Economisch leven

Van den Bossche

van babyspullen tot modeltreinen
In de Léon Theodorstraat, vlakbij het Spiegelplein, palmt de naam Van den Bossche maar
liefst drie panden op een rij in. Twee ervan worden gerund door Thierry Van den Bossche: een
winkel met babyartikelen en een speelgoedwinkel gespecialiseerd in modelbouw. De derde
winkel, uitgebaat door zijn neef, handelt in kampeerartikelen en komt volgende maand aan
bod in deze rubriek.

De contrasten tussen de speelgoedwinkel –
en meer specifiek de modelbouwbranche –
en de winkel met babyartikelen zijn
onverwacht groot.

Meer dan een halve eeuw geleden – in 1956 om precies te zijn – vestigde Alex Van den
Bossche zich samen met zijn vrouw Simone in de Léon Theodorstraat 25 om er een winkel in
babyartikelen en speelgoed te beginnen. In 1970 werd de winkel gesplitst en vonden de babyartikelen een onderdak in de nieuwbouw ernaast. Zoon Thierry Van den Bossche kan niet precies vertellen wanneer hij de fakkel van zijn ouders overnam. “Het moet in ’96 of ’97 zijn dat ik
in de zaak ben gekomen”, denkt hij. Anno 2011 pendelt hij tussen de twee winkels waar hij, bijgestaan door een verkoopster, met de glimlach én kennis van zaken zijn klanten bedient.

Speelgoed voor grote mensen
De speelgoedwinkel verkoopt klassiek speelgoed dat niet gebonden is aan
trends: poppen, gezelschapsspelen, enz. Toch zorgt één bepaalde specialisatie
voor pakweg 70 tot 80 procent van de omzet: modelbouw, meer bepaald modelbouwtreinen.
De nichemarkt van de modelbouw spreekt mensen aan uit alle hoeken van het
land, zowel Brusselaars, Vlamingen als Walen. Zelfs de ereconsul van België in
Chicago plaatste ooit een bestelling bij Van den Bossche. Het klantenbestand
bestaat vooral uit oudere mensen die de vrijgekomen tijd (pensioen) en plaats
(kinderen die de deur uit zijn) willen vullen met hun grote passie: modelbouw.
Thierry Van den Bossche is er trouwens ook van bezeten, hoewel hij grif toegeeft
dat hij na de uren liever iets anders om handen heeft, kwestie van niet zeven
dagen per week met treinen bezig te zijn. Die gedeelde passie maakt dat de klanten trouw terugkeren naar Van den Bossche, ook om gewoon een praatje te slaan
of raad te vragen. Want daarvoor kunnen ze niet terecht op het internet, zonder
twijfel de grootste concurrent binnen deze branche.
Naast de verkoop van modelbouwtreinen is Van den Bossche ook gespecialiseerd in het repareren en ombouwen van commercieel
verkrijgbare modellen. Zo kan je een treinstel digitaliseren, geluid meegeven, laten rijden in een glooiend landschap met hier en een
huisje, wat bomen, enz. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Een heel ander publiek
De contrasten tussen de speelgoedwinkel – en meer specifiek de modelbouwbranche – en
de winkel met babyartikelen zijn onverwacht groot. Hier wordt gemikt op een heel ander doelpubliek en is de concurrentie veel groter. In tegenstelling tot de speelgoedwinkel zijn de klanten hier overwegend Jettenaren en om de concurrentie het hoofd te bieden, verkoopt Van den
Bossche merken die één of ander voordeel hebben vergeleken met andere merken. De prijskwaliteitverhouding moet juist zitten, en dan kom je dan al snel uit bij de betere merken.
Om samen te vatten kunnen we stellen dat waar Van den Bossche ooit begon met de verkoop van twee complementaire soorten artikelen onder één dak, de zaak nu uitgegroeid is tot
twee aparte winkels waarbij de specialisatie van de speelgoedwinkel gezorgd heeft voor meer
diversificatie. En om die diversificatie compleet te maken, zetten we volgende maand in Jette
Info de Van den Bossche-winkel gespecialiseerd in kampeerartikelen in de kijker.

NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken voor
die in Jette de deuren openden.
Deze maand zijn dat Brico City,
Beauty Shop en Tendres Caprices.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en u wil dit kenbaar
maken via Jette Info?
Laat het ons weten via
communicatie.1090@jette.irisnet.be.

NIEUW IN JETTE

Brico City

Tendres Caprices

Doe-het-zelf - decoratie
- huishouden
Timmermansstraat 35
Tel.: 02.427.96.00 – 02.427.41.00

Cadeauartikelen
Biernauxstraat 26
Tel.: 02.420.66.69

Beauty Shop
Schoonheidsinstituut – zonnebank - massage
Léon Theodorstraat 148
Tel.: 0478.36.13.37
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 21u

Jette, een bruisende gemeente

■

december 2011 ■ Jette Info nr 192

17

Zam-Festo
Esperantofeest in Jette
Zaterdag 17 december biedt de Brusselse Esperantogroep u een warme
namiddag aan op een feestelijke bijeenkomst met Esperanto, de internationale en rechtvaardige taal die in alle hoeken van de wereld gesproken wordt
door meer dan twee miljoen aanhangers.
Rond 18u is er een concert van de groep “Kajto”.
Deze Friese groep heeft in zijn 20-jarig bestaan verschillende platen in het Esperanto opgenomen.
Maar wat meer is: hun folkmuziek met diverse
invloeden is zo boeiend dat ze de luisteraars uitnodigt om de refreintjes en de canons mee te zingen.
Esperantobeginnelingen (en zelfs leken op dat
gebied) kunnen gemakkelijk volgen, want hun teksten worden geprojecteerd op een groot scherm.

Het Esperanto is een kunstmatige taal die op het
einde van de 19de eeuw bedacht werd door Ludwik
Lejzer Zamenhof met de bedoeling mensen uit verschillende culturen makkelijker met elkaar de laten
communiceren. De taal heeft een eenvoudige grammatica (zonder uitzonderingen). Het is een agglutinerende taal, d.w.z. dat de woorden bestaan uit een
basis en een beperkt aantal lexicale stammen en
achtervoegsels. Deze kenmerken vergemakkelijken
het aanleren van de taal.
Om kennis te maken met de taal verwelkomt de
Brusselse Esperantogroep u met een aperitief en een
gezellig dessertbuffet. Er zijn diverse activiteiten
voorzien om u de kans te geven vertrouwd te raken
met deze internationale taal: een initiatie in het
Esperanto, een origami-workshop, sketches door
leerlingen van de Esperantocursus, liederen, een tombola,…
Bovendien komt Jean-Pierre Poulin over uit
Frankrijk om ons de werking van gamma’s, akkoorden, enz., uit te leggen aan de hand van een gitaar,
een fluit,… Dat alles in het Esperanto en in het
Frans met zo nodig een vertaling naar het

Voor de volledige namiddag met het buffet, de
workshops en het concert van Kajto betaalt u 16 €.
Voor slechts 6 € kan u deelnemen aan de workshops
en het concert.
Prijs voor de kinderen: 8 € voor het complete
pakket en 3 € zonder buffet.
Nederlands. Aarzel dus niet om uw eigen muziekinstrument mee te brengen! Ten slotte zal JeanPierre Poulin ons nog vergasten op een muzikaal
minispektakel vol humor en grappen!
Er zal ook een stand zijn met boeken, cursussen,
woordenboeken, cd’s, dvd’s, enz.

Zam-Festo
17 december van 12u tot 20u In de gemeentelijke
Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10)
Meer info en inschrijvingen (tot en met 10 december) : 0478.38.29 81 – www.esperantobruselo.org
– nikolao@esperantobruselo.org

Grote wedstrijd Shopping Jette

Winkel in Jette en win prachtige prijzen
De vereniging “Shopping Jette” waarbij zowat
170 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert
ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten opnieuw
een grote wedstrijd.
Nog tot 15 januari krijgt u bij elke aankoop bij de deelnemende handelaars
een stempel. Als u 10 stempels hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele
mooie prijzen winnen. Dit jaar kunnen de winnaars opnieuw rekenen op 10.000 €
aan aankoopcheques, die ze bij de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen flatscreens, meubels, kledij, wijn,... De aankoopcheques gaan van 50
tot 1.500 €.
Om deel te nemen aan deze prachtige wedstrijd, moet men enkel een kaart
vragen aan de deelnemende handelaars, die te herkennen zijn aan de affiche die
zal uithangen aan hun winkel. Elke kaart zal geldig gemaakt worden met een
stempel. Met tien stempels is de kaart vol. Vermeld uw gegevens en laat de kaart
achter in de hiertoe voorziene urne. Vanaf dan maakt u kans op één van de aankoopcheques voor één van de tientallen deelnemende handelszaken van
“Shopping Jette”. U kan zoveel deelnemingskaarten indienen als u wenst; u verhoogt hiermee uw winstkansen.
Meer inlichtingen: André Electeur - Coördinator Handelsvereniging
“Shopping Jette” - Leopold I-straat 483 in 1090 Jette - Tel: 0478.701.641.
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Oproep kunstenaars
voor Artiestenparcours
Nu ook met culinair parcours
Op 21 en 22 april 2012 organiseren Schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy, het gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum Essegem en Le Centre culturel de Jette, met steun van het
College van Burgemeester en Schepenen, de zevende editie van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De voorbije edities waren telkens een groot succes, met vorig jaar meer dan 500 deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de editie 2012, moet u zich inschrijven vóór 15 december 2011.
Nieuw dit jaar is de aandacht voor de kookkunsten met voor de eerste maal een culinair parcours.
Als u over culinair talent beschikt en dit wil delen met de bezoekers van het Artiestenparcours, kan
u zich inschrijven via onderstaande bon. Vermeld welk gerecht u zal voorschotelen en de hoeveelheid.
Hebt u werken rond een bepaalde Jetse held (schilderijen, foto’s, poëzie, verhalen, beeldhouwwerken…), neem dan contact op met de organisatie, want hiervoor reserveren wij voor deze editie
een speciale plek. Tot slot zijn ook kunstliefhebbers die tijdens het weekend in hun huis, atelier, garage... een kunstenaar of een artiest willen ontvangen van harte welkom.
Voor alle info en inschrijven surf naar de website www.artiestenparcoursdartistes.be of mail
naar info@apajette.be. De personen die geen internettoegang hebben, kunnen terecht bij de
dienst Cultuur van de gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - 02.423.13.73.

Artiestenparcours d’Artistes Jette

21 & 22 april 2012

❏ Ik ben kunstenaar en zal in mijn woning tentoonstellen. Ruimte toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit : ❏ Ja ❏ Neen.
❏ Ik ben kunstenaar en wens - onder voorbehoud van de door de orga-

Deelnemingsformulier

Korte voorstelling (geen curriculum vitae) van u en/of uw werk
(getypte tekst van maximum 250 lettertekens) die gepubliceerd zal
worden in de catalogus:

nisatoren beschikbaar gestelde plaats - over een ruimte te beschikken
om mijn werken tentoon te stellen.

❏ Ik stel een ruimte in mijn woning ter beschikking om er een kunstenaar te ontvangen. Ruimte toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit : ❏ Ja ❏ Neen.

❏ Ik neem deel aan het culinair parcours
Naam :
Voornaam :
Adres :
Postnummer en gemeente :
Tel. :
E-mail :
Website :
Artistieke discipline :

Mail bovenstaande informatie én een representatieve foto van uw
werk vóór 15 december 2011 naar: info@apajette.be

Type gerecht en aantal (voor culinair parcours) :

Meer info:

Ik wens (aantallen vermelden)

Michel Walgraeve
Gemeente Jette / Dienst Biculturele Activiteiten
Wemmelsesteenweg 100, 1090 Brussel
02 423 13 73 - info@apajette.be
www.artiestenparcoursdartistes.be

Catalogi :
Affiches :
Flyers :
…te ontvangen

Deelnemen is gratis - De kunstenaar krijgt geen enkele vorm van vergoeding - Hij/zij mag echter zijn/haar werken verkopen - De organisatoren vragen geen commissie of dergelijke - De deelnemers stellen de organisatoren vrij van alle verantwoordelijkheid in geval van diefstal of aangebrachte schade tijdens de opstelling en demontage én tijdens de dagen en
openingsuren van het Artiestenparcours d'Artistes.
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Kerstconcert met Luc Steeno
Op zaterdag 10 december 2011 vormt de SintPieterskerk het unieke kader voor een ongetwijfeld al
even uniek kerstconcert met Luc Steeno. Deze lieveling
van het Vlaamse publiek zal voor één keer zijn “Hij
speelde accordeon” van de setlist weren en voor deze
gelegenheid uiteraard wat afwijken van zijn repertoire.
Toch zal deze klasbak moeiteloos aantonen dat hij
gerust ook klassiekere paden kan bewandelen.
Dit kerstconcert is een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw en laat gerenommeerde Vlaamse artiesten verrassend uit de
hoek komen. Denk maar aan Christoff & Lindsay vorig jaar en de editie van
twee jaar geleden met de onvergetelijke Barbara Dex. Dit jaar zal Luc Steeno
bewijzen dat hij ook op een ingetogen manier een publiek kan inpalmen, iets
waar hij ongetwijfeld met brio in zal slagen. Voeg daarbij nog het prachtige decor
van de Sint-Pieterskerk en het wordt een kerstconcert om nooit meer te vergeten.

Kerstconcert Luc Steeno
Zaterdag 10 december 2011 om 19.30u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein
Toegang: 10 €
Voorverkoop: Dienst Nederlandstalige Cultuur –
Gemeentebestuur Jette – Wemmelsesteenweg 100 – lokaal 045
(maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u)

Tickets voor dit kerstconcert kunnen nu al besteld worden. U kan er dus
maar beter snel bij zijn.
Meer info: Gemeentelijke dienst Vlaamse Gemeenschap - 02.423.13.73

15 december 2011
Theatervoorstelling Henk Rijckaert

Het Experiment
Henk Rijckaert is een grapjesmaker, zowel voor TV als op het podium. Als stand-upcomedian ging
hij reeds van café tot parochiezaal, van jeugdhuis tot cultuurtempel. Ook op uw vertrouwde kijkbuis is hij frequent te zien in het succesvolle Canvasprogramma Zonde van de Zendtijd. Maar de
natuurlijke biotoop van Henk is en blijft het theaterpodium.
Met “Het experiment” heeft Henk Rijckaert z’n derde avondvullend theaterprogramma klaar. Op donderdagavond 15 december, brengt hij deze voorstelling
in Jette. De opbrengst van deze voorstelling, georganiseerd met de steun van
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw, gaat naar Music for Life.

“Wetenschappelijk” experiment
In deze nieuwe comedyshow keert Henk Rijckaert terug naar zijn eerste liefde: de wetenschap. Hij zet een “wetenschappelijk” experiment op poten om na
te gaan of het mogelijk is om een leugen over heel de wereld te verspreiden. Wat
volgens hem niet echt een groot probleem kan zijn als men ziet hoeveel leugens
er rond ons te horen en te zien zijn.
Henk neemt in Het Experiment zoals steeds zijn toeschouwers met zich mee
in zijn hoogstpersoonlijke wereld. Als zeer begenadigd verteller en opmerkzame
observator laat hij u een werkelijkheid zien die u misschien nooit eerder had
opgemerkt. Hij maakt gedachtensprongen die enkel hij kan bedenken en sleurt u
gewild of ongewild mee in zijn eigen realiteit.

Theatervoorstelling Henk Rijckaert
Het Experiment
15 december 2011 om 19.30u
Cafetaria The Link - Laarbeeklaan 121
7 € - studenten 3 €
Opbrengst gaat naar Music for Life
Info: 02.423.13.71
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De fotovereniging Brussels Miroir
viert haar 20-jarig bestaan
Omdat de fotovereniging Brussels Miroir op een waardige manier haar 20ste verjaardag
wilde vieren, stelt de vereniging een evenement voor dat nog lang in het fotografisch
geheugen van de Jettenaren zal blijven hangen. Deze tentoonstelling kan u tot 17 december ontdekken in de Abdij van Dieleghem. De diversiteit van het programma zal zowel de
liefhebbers van fotografie als mensen met anderen interesses interesseren.
Belangrijke plaats voor persfotografie
Aangezien deze 20 verjaardag samenvalt met de 85
verjaardag van de vereniging van persfotografen, hebben
de leden van Brussels Miroir hen uitgenodigd om mee te
werken aan deze tentoonstelling. Op deze uitnodiging
werd meteen ingegaan. Zo zullen 80 persfoto’s die eerder
te zien waren in het parlement en in het Résidence
Palace, nu in Jette tentoongesteld worden.
ste

ste

Brussel uit diverse hoeken te bekijken, alsook werken
van buitenlanders zoals de Turk Ömer Yaglidere en
de Duitser Wolfgang Matthaüs.

Tentoonstelling
“20 jaar fotografie”

Door de fotovereniging Brussels Miroir
De tentoonstelling staat ook stil bij het talent van In de Abdij van Dieleghem (Tiebackxstraat 14)
Emile Gits. Als stichter en erevoorzitter van de vere- Van 30 november tot 17 december
niging is hij één van de meest bekroonde amateurfotografen. Hij was verschillende keren laureaat van de
prestigieuze wedstrijd Nikon International (open) en
stelde zijn foto’s al tentoon in Argentinië en
Zwitserland. Naast heel grote namen uit de fotografie,
zoals Lord Snowdon, kreeg hij ook een plaats in een
belangrijk boek over fotografie.
Alle vroegere en huidige leden zullen elk op de
tentoonstelling hun vier meest favoriete foto’s voorstellen. De toeschouwers zullen de kans krijgen om

Van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u. Zaterdag en
zondag van 10u tot 18u (gesloten op maandag)
Vernissage op 3 december vanaf 14.30u
(op uitnodiging)
Gratis toegang
Met de steun van Schepen van de Franstalige
Gemeenschap Paul Leroy
Meer info:
A. J. Baudoux – 064.44.72.07 baudoux.godart@gmail.com

Expo René Magritte Museum

Henri-Jean Closon, pionier van de Belgische abstractie
De jaarlijkse tentoonstelling van het René Magritte Museum heeft dit jaar
Henri-Jean Closon als centrale gast. Closon, pionier van de Belgische abstractie,
is de schilder van composities vol zinderende kleuren.
De Luikenaar Henri-Jean Closon (1888-1975) gaat op veroveringstocht naar
Parijs vlak na de eerste wereldoorlog. Met enkele jaren verschil gaat hij een
aantal andere Belgische kunstenaars vooraf zoals Vantongerloo, Seuphor,
Engel-Pak en René Magritte. Terwijl de laatste zich moeilijk integreert in de
cirkel van Breton, wordt Closon integendeel goed ontvangen in het kosmopolitische milieu van de abstracte avant-garde. Zo neemt hij actief deel aan de
historische tentoonstellingen van ‘Abstraction Création’ en ‘Salon des Réalités
Nouvelles’, aan de zijde van zijn vrienden Mondriaan, Kupka en Pevsner.
In 1933 verhuist Closon naar de Dauphiné, in het zuidoosten van Frankrijk,
om te leven op het ritme van de natuur en de schilderkunst. Deze vrijwillige ballingschap gedurende 19 jaar laat hem toe een originele, artistieke aanpak te ontwikkelen, gecentreerd op de ‘irradiation de la matière’. Zijn methode bestaat er
in de kleuren te ritmeren op de manier van de muzikale contrapunten om het
licht uit zijn doek te laten schijnen. Zijn werk gaat dan definitief over van de
figuratieve naar de abstracte kunst.
In 1954 keert Closon terug naar Parijs en vestigt zich in een atelier dichtbij
de wijk van Montparnasse. Omdat hij weigerde de galeriehouders te vleien,
geniet hij niet van de nieuwe voorliefde van de kunsthandelaars voor de
abstractie. Ondanks alles ontvangt de kunstenaar met twee retrospectieven in
de Musea van Grenoble en van Luik een officiële waardering bij leven. Deze
tentoonstelling in het René Magritte Museum is de allereerste hommage die
aan hem gebracht wordt in Brussel.

Tentoonstelling
“Henri-Jean Closon”
Nog tot 22 januari 2012
Open van woensdag tot zondag,
van 10 tot 18 uur
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 1090 Jette
02.428.26.26
www.magrittemuseum.be

Cultuur
Titre

■
■

november
december 2011 ■ Jette Info nr 191
192

21

Niet bloeden, maar zingen!

Een eigenwijze inleiding tot de opera
Op 9 december heeft Davidsfonds Jette Fred Brouwers te gast. Hij is dé kenner
van klassieke muziek in Vlaanderen en bekend ex-Klara-presentator. Hij maakt ons
vertrouwd met de opera. Het ontstaan van de opera, de evolutie doorheen de muziekgeschiedenis, de verbanden met andere vormen van muziektheater, de stemtypes,
de plaats van de regie, het komt allemaal aan bod.
Fred Brouwers sluit af met enkele mijlpalen en
anekdotes uit de operawereld. Na ‘Niet bloeden,
maar zingen’ weet de deelnemer alles van opera.
En opera zal na deze lezing nooit meer hetzelfde
zijn.

Niet bloeden,
maar zingen!
Een eigenwijze inleiding
tot de opera
vrijdag 9 december 2011
om 19.30u
Parkresidentie, Léon Theodorstraat
(rechtover Garcetpark) in Jette
Prijs: 5 € voor leden, 8 € voor niet-leden

Meer info:
Rita Van Frausum - 02.428.59.35 rita.vanfrausum@skynet.be

17 december 2011

Eindejaarsuitlening
in de bib van Jette
Zaterdagnamiddag 17 december vindt in de Nederlandstalige bibliotheek opnieuw de traditionele eindejaarsuitlening plaats. Met deze feestelijke uitleennamiddag wil de bib haar leners bedanken voor het vertrouwen en hen een voorspoedig 2012 toewensen.
Tijdens de eindejaarsuitlening is er niet alleen een drankje met hapjes voor elke bezoeker maar
wordt er ook een verhaal verteld. Professioneel vertelster Veerle Ernalsteen brengt verhalen en volkssprookjes van over de hele wereld. Verhalen rijk aan magie en verwondering, met ook heel soms een
ondeugend knipoogje.
Eindejaarsuitlening van de bibliotheek op zaterdag 17 december van 14 tot 16 uur in de volwassenenafdeling van de bib. Kardinaal Mercierplein 6 in Jette. Verhaal van Veerle Ernalsteen om
15u in de volwassenenafdeling.
Iedereen welkom – gratis toegang. Meer info: 02.427.76.07 of www.jette.bibliotheek.be
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
SCHEPEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE PAUW.

VAN

VAN JETTE OP INITIATIEF
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«PLOEF ! Plus On Est de Fous...»
zwaait 2011 uit
«Ploef! Plus On Est de Fous…» is een veelzijdige, culturele ontmoetingsplaats. Je kan er een praatje maken
met vrienden en buren, van een film genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten
tonen, leren zingen of koken. Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt om eens
langs te komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.
Vrijdag 30 december

Zaterdag 7 januari:

Indische avond

HJ Closon,
tussen muziek
en schilderkunst

18u: film: Bend it Like Beckham –
Gurinder Chadha

Vrijdag 16 december - 14.30u

Cineventura
Les Amants
du Pont-Neuf
– Leos Carax
Een liefdesverhaal op de oudste
brug van Parijs. Michèle is een langzaam blind wordende schilderes
(Juliette Binoche) die een stukgelopen relatie op straat tracht te verwerken.
Prijs: 5 € (4 € met korting), drankje inbegrepen

Romantische Britse filmkomedie
met in de hoofdrol een adolescente
met Indische roots die in de ban is van
het voetbal. De inzet van het spel zijn
de sociale verwachtingspatronen en
hoe die kunnen barsten of buigen.
20u: Indische maaltijd
21u: concert Asad Qisilbash
Prijzen: film: 5 € (4 €), maaltijd en
concert respectievelijk 8 € en 6 €,
15 € (12 €) voor de hele avond

Ploef! Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07

In samenwerking met het René
Magrittemuseum (Esseghemstraat
135 – 1090 Jette)
11u + 16u: bezoeken aan de
Closon-tentoonstelling met een
gids/musicus
12u + 14u: gastentafel + concert
van Paku Amaru geïnspireerd
door werken van de artiest
Paku Amaru zet de kleuren van
moeder Aarde om in dromerige geluiden… Een adembenemende osmose
die culturen en tijd overschrijdt.
Prijs: 5 € voor geleid bezoek / lekkere hapjes aan vriendenprijzen / gratis concert
Info/reservatie:
ploefplus@gmail.com –
02.476.98.07 of info@magrittemuseum.be – 02.428.26.26

Nog tot 26 februari 2012

Expo Georg Hüter en Vincent Dubois in Atelier 340
Sinds eind november kan u in Atelier 340 Muzeum terecht voor hun nieuwe tentoonstelling met Georg Hüter
en Vincent Dubois. Beide kunstenaars brengen sobere beeldhouwkunst, met een sterk persoonlijk karakter.
Verticale soberheid
Georg Hüter was reeds te gast in Atelier 340 met een belangrijke overzichtstentoonstelling in 1999 en maakte
ook deel uit van diverse groepstentoonstellingen van Atelier 340 Muzeum. Na 12 jaar belicht het kunstcentrum
de creatieve evolutie in zijn werk.
De soberheid van steen is de belangrijkste deelgenoot van het werk van Georg Hüter. De kunstenaar maakt
insnijdingen in basaltlava en realiseert een abstractie die de natuur van het materiaal respecteert. Deze abstractie
wordt gedicteerd door de verschillende facetten van de materie, waardoor diverse en wisselende karakters van het
materiaal aan het licht komen. De verticaliteit in zijn werk is rustig en consequent.

Soberheid in schriftuur
Het werk van Vincent Dubois kenmerkt zich door sobere interventies op dunne platen Arduin. Hij gebruikt een
simpele monotone taal. De aanpak is zeer spontaan, de grote oppervlaktes worden benaderd alsof ze deel uitmaken
van een notitieblok waarop hij zijn intuitie laat spreken en waarop dit alles schijnbaar vluchtig wordt neergepend.
Zijn interesse focust op de materie. Er wordt een gevecht aangegaan met de harde, weerbarstige en sterke platen. Voor de kunstenaar is steen een belangrijke element om de illusie van onze almacht te kunnen begrijpen.

Tentoonstelling Georg Hüter & Vincent Dubois
Atelier 340 Muzeum - de Rivierendreef 340
Nog tot 26 februari 2012 van dinsdag tot zondag en feestdagen, van 14 tot 19 uur
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Klassiek in de Abdij

Concert VIVA! Opera
Zondag 18 december, 11u
Abdij van Dieleghem
- Tiebackxstraat 14
Info: cultuur@jette.irisnet.be
- 02.423.13.73
Tickets: 10 € / 5 € - 12 jaar, + 65 jaar, Muziekacademie
Volgende concerten:

Klassiek in de Abdij

19 februari 2012 - Veronika Iltchenko, piano Toon Fret, fluit
15 april 2012 - Yu-Fen Chang, piano

18 december: VIVA! Opera
Het derde concert van Klassiek in de Abdij laat u kennis maken met vier rasartiesten die de hoogtepunten
uit het operarepertoire brengen. Opera is muziektheater vol intriges, romantiek, avontuur, vreugde, verdriet
en passie. Op 18 december kan u de schoonheid ervan ontdekken in het prachtig kader van de Abdij van
Dieleghem, tijdens het optreden van VIVA! Opera.
VIVA! opera spreekt zowel de
absolute operaliefhebbers als een
onervaren publiek aan. Het succes van
VIVA! opera is niet enkel te danken
aan de keuze van de hemelse aria’s
Donizetti, Puccini, Bizet en Verdi,
maar ook aan de gedreven uitvoering
door gerenommeerde solisten: de
tenor Tiemin Wang, de mezzosopraan Jamila Babajeva en de
sopraan Anne Maistriau. Ze worden
steeds op piano begeleid door
Veronika Iltchenko.

Gerenommeerde stemmen
Tiemin Wang is solist aan de
Nationale opera en de Filharmonische
Vereniging in Beijing, maar werkt ook

regelmatig mee aan producties van de
Munt. Hij won in België de tweede
prijs op het Concours International de
Chant de Wallonie in Verviers, en in
Italië de eerste prijs op het Spiga
d'Oro in Sicilië. De mezzo-sopraan
Jamila Babayeva was finaliste van de
International Asian Competition, won
de Speciale Prijs op het Internationaal
Zangconcours Rimsky-Korsakov in
Sint-Petersburg en was derde laureaat
op het Concours International de
Chant de Wallonie in Verviers. In de
Munt zong ze ondermeer in
Winterreigen, een productie onder leiding van Antonio Pappano. De
sopraan Anne Maistriau zong concer-

ten tijdens festivals als het Festival van
Vlaanderen, le Festival de Wallonie of
het Festival de la Chaise-Dieu, en in
prestigieuze zalen als het Paleis voor
Schone Kunsten, de Philharmonie in
Luik of la Salle Poirel in Nancy. Ze
werkte met diverse ensembles en
orkesten, zoals Les Agrémens,
l’Orchestre National de Lorraine,
l’Orchestre Philharmonique de Liège
of le Poème Harmonique. Ze maakte
haar debuut in de opera, als Zerlina in
Don Giovanni van Mozart.
Kom luisteren naar Carmen,
Rodolfo, Nemorino en Santuzza !

hebbers het aperitief aan. Tijdens het
concert is er kinderopvang voorzien.
KLASSIEK

IN DE

ABDIJ

WORDT

GEORGANISEERD MET STEUN VAN HET

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN JETTE, SCHEPENEN
VAN BI-CULTURELE ACTIVITEITEN
BRIGITTE DE PAUW EN PAUL LEROY.

Hoogtepunten uit het operarepertoire in het prachtig kader
van de Abdij van Dieleghem

Na het concert biedt de gemeente
aan de musici en aan alle muzieklief-

Jetse scouts zetten feestjaar in met knalfuif
Op zaterdag 5 november vierden de Scouts van Jette, de oudste Vlaamse scoutsgroep van
Brussel, hun 75ste verjaardag. Verschillende generaties scoutsleiders en -leden waren afgezakt
naar zaal Excelsior op het Kardinaal Mercierplein voor een ‘Knalfeest’ dat het startschot moest
vormen van een feestjaar.
nieuwe ‘Skoeten van Jet’ en speelden mee in wat
het hoogtepunt van de avond was: een feestlied,
speciaal gecomponeerd voor deze 75ste verjaardag, gezongen door de gelegenheidsgroep
Lijster & De Basjglijders. Zeer aanstekelijk. Het
publiek was meteen mee, en bleef nog tot in de
late uurtjes op de dansvloer plakken.

Na een openingsdrink met de nodige bubbels
presenteerde Jasper Fonteyn een geslaagde
podiumshow met gasten van vroeger en nu.
Interessant waren vooral de herinneringen van
de oude scoutsleden. Uit hun anekdotes blijkt
dat ook toen al de scouts van Jette in de eerste
plaats buiten wilden spelen, en liefst in de
natuur.

Wordt vervolgd

‘Skoeten van Jet’
Op deze knalfuif passeerde ook een geniaal
filmpje de revue dat het fictieve verhaal vertelde van de allereerste groepsleider van de scouts
van Jette, ‘de volhardende mammoet’. Het was
een grappig portret van ene Leopold die zich
tegenwoordig schuilhoudt in het Laarbeekbos.

Al snel stonden Leopolds achterkleinkinderen op het podium van de Excelsior. Zij zijn de

Dit ‘Knalfeest’ was de opening van een feestjaar voor de scouts van Jette. Het vervolg vindt
plaats in het Poelbos op 28 april 2012 met een
groot groepsfeest met reuzenbarbecue en kinderanimatie. Er zal ook een boek verschijnen
met getuigenissen en vele foto’s uit die 75 jaar
scouts. Jette Info houdt je op de hoogte.
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